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Törôdés
Antall István

Öreg az országút… Mindenki más fiatal. Ferencváros 
meg egyenesen kamasz az 1873-ban egyesített Buda-
pesthez képest, hiszen József Attila ifjúkorában is még 
csak a város pereme volt. Azóta pedig éppen az utóbbi 
két évtizedben volt képes erôteljesen fiatalodni, mert a 
nagy lakótelepek nemzedékváltása s Belsô-Ferencváros 
megújulása, az iskolák és az egyetemek jelenléte is jó 
irányba fordítja a korösszetétel statisztikai görbéjét. De 
kit érdekel a statisztika! Csak egy hétköznapi ötórai teá-
ra kell bepillantani a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ 
tánctermébe, és visszafelé kezd forogni az idô. Ugyan 
mindenki nyugdíjas, aki itt táncol, de a szelíd szórako-
zásban ott egy nemzedék eleganciája, a kedvesség, a 
megértés, a barátság s az együtt töltött röpke órács-
ka utánozhatatlan hangulata. Mert a magány ilyenkor 
kulcsra zárva otthon marad.

Tekintet nélkül a korra, érzéseiben mindenki örök 
fiatal marad, hiszen emlékezetünkben mindig velünk él 
az összes iskolás stikli, kamaszkori álom, fût az egykori 
szerelem vagy egy lázas történelmi pillanat, s megma-
radt a nagy újrakezdések képessége. Hányszor vágtunk 
neki egy új feladatnak azzal a lendülettel, hogy most 
talán jobb lesz. Ha nekünk nem is, de gyermekeinknek, 
unokáinknak biztos. Elfogyhatott a kenyér, elfogyhatott 
a pénz, elhagyhattak barátaink, szeretteink, de a re-
mény nem fogyatkozott. 

Az idô múlásával a test ugyan üzengetni kezd, a 
derék nehezebben hajlik, az ízületek érzékenyebbek, 
a csont ropog. Az álom is egyre hûtlenebb, a lépcsô 
is egyre több és meredekebb. Ám a vágyak soha nem 
pusztulnak ki az emberbôl, a nagy érzésekre mindig al-
kalmasak maradunk, gondoljunk csak arra, hogy a vén-
ségesen vén Kossuth is olyan szerelmes volt turini szám-
ûzetésében, amilyen legfeljebb kamaszkorában. 

A  magány az egyetlen betegség, amelyre a má-
sik ember az orvosság. Ehhez még a kezelôorvos és a 
gyógyszerész szakértelme sem kell. Mindenki érzi, tudja, 
hogy akkor lesz életképes, harmonikus ez a kerületnyi 
társadalom, ha Ferencvárosban senki nem érzi magát 
egyedül. Ez pedig egy olyan régi kultúra, amelyet nem-
csak érdemes, de muszáj is feltámasztani.

Ferencváros, 2011. november (XXI. évfolyam 14. szám), ingyenes havilap
Felelôs kiadó: a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ igazgatója. A szerkesztôbizottság elnöke: Antall István.  
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szerkesztôségünk elektronikus és hagyományos levélcímén. Meg nem rendelt kéziratokat és fényképeket nem ôr-
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Centenárium a 
Bokréta utcában
Grozdits Károly

Szomolányi Tibor Ervin a Bokréta utcában lakik, gyakran látni 
ôt a környéken, hiszen még boltba is eljár, bár a napokban 
már elgondolkozott azon, hogy járhatna bottal, mert nem esik 
olyan könnyen a lépés. Tibor bácsi napra pontosan száz évvel 
Liszt Ferenc után, száz évvel ezelôtt született Hont vármegyé-
ben.

Tibor bácsi édesapja tisztviselô volt, édesanyja tanítónô. 
Gyerekként Esztergomban és Debrecenben élt. Különösen ez 
utóbbira emlékszik szívesen, hiszen a cívisvárosban egy kéthol-
das kert – igazi gyerekparadicsom– vette körül a házat. A fel-
sôbb ipari iskolát Szegeden végezte el 1931-ben, kohómérnök 
lett. 1940-ben megnôsült, s választása mellett azt utolsó pillana-
tig, 1999-ig boldogan kitartott.

Gyermekei Miskolcon és Diósgyôrben születtek. 1951-ben 
a Kohó- és Gépipari Minisztériumban kapott munkát, és a fô-
városba költözött. 1966 óta lakik Ferencvárosban. Régebben 
– édesanyjától örökölt tehetségét kiaknázva – sokat festegetett, 

ahogy ô mondja: „Nem mûvészi céllal, de ha láttam egy szép ké-
pet, azt szívesen lemásoltam.” (Tôle örökölhette képzômûvészi 
tehetségét lánya, Szomolányi Karola, és unokája is.) Régebben 
szeretett barkácsolni és faragni is. Tavaly még ô sütötte a kará-
csonyi bejglit a családnak! Diósat, mákosat, mazsolával, gazda-
gon, hogy kicsorduljon a töltelék.

Mostanában sokat olvas, szeret rejtvényt fejteni, és néha el-
megy sétálni Karola lányával a Ferenc térre vagy a Salkaházi 
Sáráról – Tibor bácsi rokona volt – elnevezett parkba.

Ha a hosszú élet titkáról kérdezik, határozottan válaszol:
– A rendszeres élet nagyon fontos. A túlzásoktól tartózkod-

ni kell, szeretni a szabad természetet, sokat kirándulni, sétálni. 
Nem szabad sok szeszes italt inni, bár ebéd után egy-egy korty 
vörösbor jót tesz.

Az önkormányzat nevében dr. Bácskai János polgármester 
köszöntötte Szomolányi Tibor Ervint századik születésnapja al-
kalmából.
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Az én Pöttyös utcám
Gattyán István (83) közel fél évszázada él a Pöttyös 
utca 6.-ban. Azok közé tartozik, akik nemcsak büszkél-
kednek azzal, hogy a „legzöldebb lakótelepen” laknak, 
hanem tesznek is érte. A ház körüli zöld terület gon-
dozása és fejlesztése az évek során felmerült egész-
ségügyi problémák – szürkehályog-mûtét, kétoldali 
csípôprotézis – ellenére is szívügye és mindennapos 
elfoglaltsága.

„Ezelôtt negyven évvel dolgoztam egy házon, és két tûzfal kö-
zött találtam egy arasznyi nyárfacsemetét. Annyira megsajnál-
tam, hogy kivettem onnan, s hazahoztam. Ha kinéz az ablakon, 
láthatja, mi lett belôle: ma már magasabb, mint a házunk. Egy 
másik alkalommal egy kis gesztenyefát hoztam haza a tenye-
remben. Ott van a nyárfa mellett, az is szépen megnôtt mára.

Amikor a feleségem halála és a mûtétek után kicsit rend-
be jöttem, akkor kezdtem újra a ház környezetével foglalkoz-
ni. Sajnos a korombeliek zöme már elhunyt vagy elköltözött, a 
fiatalok többsége pedig nem ér rá ilyesmivel foglalkozni ebben 
a rohanó világban. Persze azért vannak, akik sokat segítenek, 
és talán a helyemre állnak, ha kihullok. Közülük a többség az 
idôsebb korosztályhoz tartozik, túl vannak életük delén, de van 
néhány gyerkôc is, akik segítenek.

A házhoz vezetô lépcsô tavaly még balesetveszélyes volt, de 
nem csináltam belôle problémát, mert egyebek mellett kômû-
vesmesteri végzettségem is van. Rendbe hoztam azt is.

Tavaly a tél folyamán a kapu melletti ládákban lévô tuják 
közül az egyiket valaki ellopta. Sôt a ládát is szétverte, szétrug-
dosta. Megszögeltem a ládát, és saját kis nyugdíjamból vettem 
egy új kis tuját. A történetben az igazán elképesztô, hogy a ház 
aljában van a rendôrség körzeti irodája. De ha már itt tartunk, 
ennél nagyobb bajok is történnek: a ház déli végénél volt egy 
háromméteres, szép ecetfa. Az egyik éjszaka ezt valaki derékba 
fûrészelte, egy másik éjjelen így járt a ház mellett az a kis geszte-
nyefa is, amelyet a többi lakóval közösen ültettünk. Szerencsére 
mindkét csonk kihajtott már!

Szereztem egy picike diófát is, a szomszéd házból Magdika 
fogja gondozni. Csináltam is egy fényképet, hogy évek múlva 
meg tudja majd mutatni, hogy milyen kicsiként indult a fa.

Nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a ferencvárosi park-
fenntartókkal, Szolnoki Ferencné Katika is nagyon sokat segít, 
idén adtak két köbméter földet, sok egyebet is megcsináltak a 
környéken, a padok elé lapokat tettek, hogy ne pocsolyába lóg-
jon az üldögélôk lába.

Sok munka van a ház körül, amíg bírom erôvel, addig csi-
nálom.”
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Megváltozott 
adósságrendezés

– Mi az, amire mindenképpen fel kell hívni a potenciális 
kérelmezôk figyelmét?

– Eddig a kérelmezôknek elôzetes együttmûködési kötele-
zettségük volt, amelyet a FECSKE Adósságkezelési Csoportjával 
kellett teljesíteni. Az új ügymenetben az ügyfél nálunk, a Szociál-
politikai Csoportnál kezd: itt adja le a kérelmét és a szükséges 
igazolásokat, amelyek alapján megállapítjuk a jogosultságot. Ami 
nagyon fontos! A határozat kézhezvételétôl számított 15 napon 
belül meg kell jelennie a FECSKE Adósságkezelési Csoportjánál, 
és meg kell kötnie a megállapodást! Ha valaki nem jelenik meg, 
és nem is menti ki magát, akkor ez a törvény és a helyi rendelet 
értelmében is „megszüntetési oknak” minôsül, és ennek a követ-

kezménye, hogy a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, 
és vissza kell fizetni a kapott támogatást, ráadásul huszonnégy 
hónapig nem lehet számára ilyen támogatást megállapítani.

A 2012-es költségvetést megalapozó, úgynevezett „salátatör-
vényben” van egy tervezet, amelynek elfogadása esetén továb-
bi szigorítás várható: ha a kérelmezô saját hibájából ki esik az 
adósságkezelési programból, akkor a korábbinál kétszer több 
ideig – tehát négy évig – nem kerülhet vissza ebbe a rendszerbe.

– Milyen idôközönként lehet „normál esetben” újabb adós-
ságkezelési támogatást kérni?

– „Alapból”, amikor letelik az adósságkezelési szolgáltatás, 
akkor újabb ilyen szolgáltatást csak hat hónappal késôbb lehet 
igényelni. Kifejezetten azért van ez így, hogy ne ösztönözzük az 
embereket adóssághalmozásra. De ez is változik jövôre. 2012-
tôl csak a támogatás lejártát követô 24 hónap után lehet újra 
kérelmezni ezt a támogatást.

– Miként történik a kifizetés?
– Ezek a támogatások nem kerülnek a támogatott kezébe, 

most már a lakásfenntartási támogatás sem, hanem a megjelölt 
– egy vagy több – szolgáltatóhoz kerül egyenesen. Ezzel is meg 
szeretnénk akadályozni azt, hogy a pénz más, nyilvánvalóan ha-
sonlóan fontos célra „elfolyjon”.

Az adós vállalhatja, hogy a tartozás rá esô részét egy összeg-
ben kifizeti, és akkor így jár el az önkormányzat is, vagy a rész-
letfizetést választja, amit a FECSKE Adósságkezelési Csoportján 
keresztül nyomon tudunk követni.

– Van arra nézve adat, hogy hányan tudtak és akartak élni 
a lehetôséggel?

– Ebben az évben eddig 482 fô részesült támogatásban, ami 
– a normatív támogatást és az önkormányzati önrészt összeadva 
– tizennyolc és fél millió forintot jelent.

G.K.

A szociális támogatásokról 
alkotott új ferencvárosi ren-
deletben van néhány fontos 
változás, amelyeknek a ha-
tására módosul az adósság-
kezelési szolgáltatás igény-
bevételének módja. Az ügy 
fontosságára való tekintettel 
dr. Gáspár Lászlót, a Humán-
szolgáltatási Iroda vezetôjét 
kérdeztük.
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Az adósságkezelési 
szolgáltatásról
Az adósságkezelési szolgáltatás a személy vagy a család lakhatását segítô ellátás. A háromelemû támogatási rend-
szerre épülô szolgáltatási konstrukció a Ferencvárosban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô személyek 
részére egyrészt adósságkezelési tanácsadást, másrészt a lakhatással összefüggô adósság megszüntetéséhez pénz-
beli támogatást biztosít. A harmadik elem a lakásfenntartási támogatás, ami szintén pénzbeli támogatásként a havi 
lakásfenntartási költségek csökkentéséhez nyújt segítséget a szolgáltatás teljes idôtartama alatt. 

A szolgáltatásban való részvétel feltétele, hogy az adós saját erôforrásait felhasz-
nálva az adósságának rendezéséhez önrészt vállal. 

Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultsági feltételek 2011. szeptem-
ber 27. napjától megváltoztak. 

Az egyedül élôk esetében némileg kedvezôbb a támogatás megállapításánál 
figyelembe vehetô jövedelemhatár, ebben az esetben az egy fôre jutó jövedelem 
71 250 Ft.

A családban élôk esetében, tehát amikor az adott lakásban több személy él, 
az egy fôre jutó jövedelemhatár 57 000 Ft.

Mindkét esetben vizsgálni kell az egyén vagy a család vagyoni helyzetét, va-
lamint az általuk lakott lakás nagyságát is.  

A jogosultsági feltételek között szerepel többek között az is, hogy a szolgál-
tatást igénybe vevô havonta legalább egy alkalommal az adósságkezelési tanács-
adóval személyesen találkozik, és tájékoztatja az adósságkezelési megállapodás-
ban foglaltak végrehajtásáról, a vállalt fizetési kötelezettségének teljesítésérôl. 

Az adósságkezelési szolgáltatást ugyanazon lakásra csak egy jogosult veheti 
igénybe, függetlenül a lakásban élô személyek és háztartások számától.

Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható adósság felsô határa 300 000 
Ft, a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzôdésbôl, illetve abból át-
váltott szabad felhasználású kölcsönszerzôdésbôl fennálló hátralék esetében 
600 000 Ft. 

Az önkormányzat a megállapított adósságcsökkentési támogatást az adós 
vállalásától függôen egy összegben vagy havi részletekben az adósságkövetelés 
jogosultjának utalja át. A támogatás egy összegben történô teljesítésére csak az 
önrész egyösszegû befizetése esetén kerülhet sor.

Az adósságkezelési szolgáltatást 
igénybe lehet venni
– közüzemi díjtartozásra: vagyis veze-

tékes gáz-, áram-, távhô-szolgáltatási, 
víz- és csatornahasználati, szemétszállí-
tási, több lakást tartalmazó lakóépüle-
teknél, háztömböknél központi fûtési 
díjtartozásra;

– közösköltség-hátralékra; 
– lakbérhátralékra;
– hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsön-

szerzôdésbôl, illetve abból átváltott 
szabad felhasználású kölcsönszerzô-
désbôl fennálló hátralékra.

A kérelmek benyújtásának helye: 
Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivata-
la Szociálpolitikai Csoport (1091 Budapest, 
Üllôi út 45. II. emelet). További tájékoz-
tatást az mcsilla@ferencvaros.hu címen 
vagy a 215-1077/317-es melléken a Szociál-
politikai Csoport vezetôjétôl lehet kérni.
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Nyitott kapu: civilek az egészségért
A rák rettenetes szó: a daganattól szenvedô embernek nemcsak az egész-
sége, hanem a lelke is megrendül. Az orvosok mindent megtesznek értük, 
de egyre többen vallják, hogy nemcsak orvosi kezelés, hanem életmód- és 
szemléletváltás is kell a sikeres gyógyuláshoz, amelyben sokat segíthetnek 
a civilszervezetek.

A Ferencvárosban mûködô, a daganatos és más krónikus betegségek-
ben szenvedôk megsegítésére alakult civilszervezetek tartottak október 
28-án egész napos programot a Ráday utca 27. sz. alatt található Ráday 
Galériában. A megnyitó után délelôtt 10 órától késô estébe nyúlóan kö-
vették egymást neves terapeuták, életmód-tanácsadók elôadásai, miköz-
ben egészséges ételeket, italokat lehetett kóstolni, tájékoztató füzeteket 
és szakkönyveket tanulmányozni, beszélgetni a részt vevô civilszervezetek: 
az Egészségforrás Alapítvány, a Tûzmadár Alapítvány, „A rák ellen az em-
berért, a holnapért” Alapítvány és az Országos Szövetség a Daganatos és 
Leukémiás Gyermekekért Egyesület munkatársaival.

A  rendezvény fôvédnöke, Formanek Gyula alpolgármester az alábbi 
gondolatokban foglalta össze olvasóink számára a Nyitott kapu jelentô-
ségét. „Különös öröm az önkormányzat számára, hogy nagy számban 
mûködnek Ferencvárosban olyan civilszervezetek, amelyek ezzel a köz-
célú és egyben nehéz feladattal foglalkoznak, hiszen a betegséggel érin-
tettek nemcsak egészségükben, hanem lelkükben is sérültek. Örvendetes, 
hogy a civilszervezetek együtt kívánnak mûködni ennek a feladatnak az 
elvégzésében, s egy ilyen rendezvény tipikusan az a közösségi színtér, ahol 
egymást megismerhetik, illetve megismertethetik programjukat az itt élôk-

kel. Az önkormányzat legfôbb célja, hogy a civilszervezetek szakértelmével 
megtámogatva a kerület lakosai tájékoztatást és segítséget kaphassanak e 
betegségekkel, megelôzésükkel és gyógyításukkal kapcsolatban, s ennek 
érdekében színteret ad a hasonló rendezvényeknek, meghirdeti azokat, s 
részt vesz olyan programok kidolgozásában, amelyekkel a szûrések és pre-
venciós munkák még hatékonyabbá válhatnak.”

Aki segítségre szorul, keresse meg e civilszervezeteket, aki pedig teheti, 
adományokkal segítse a munkájukat.

100 éves a „Teleki”!
Száz év nagy idô, hatalmas változások következnek be egy évszázad alatt, 
azonban a Teleki Blanka-középiskola gazdaságot kiszolgáló középfokú in-
tézmény volt régen és ma is, s remélhetôleg marad is még sokáig.

Dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna igazgatónô, aki húsz éve vezeti az isko-
lát, nem titkolt lelkesedéssel mesél a Mester utcai, centenáriumát ünneplô 
intézményrôl.

„Iskolatörténet dióhéjban: az elsô nôi felsô kereskedelmi iskolát 1911-
ben alapították, 1913-ban költözött a mai helyére, s 1926-tól vette fel 
az 1806–1862 között élt Teleki Blanka nevét. A névadó alapította 1846-
ban az elsô nôneveldét reformkori társaival, azonban a kiteljesedést az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc utáni megtorlás megakadá-
lyozta. A Teleki története során volt már technikum, szakközépiskola és 
gimnázium is, ma közgazdasági szakközépiskolaként szolgálja a magyar 
gazdaság igényeit a Belvárosi Térségi Integrált Szakképzô Központhoz 
tartozóan, s természetesen nemcsak lányok, hanem fiúk is járnak ide. 
A  szakképzési alapból származó források, adományok, alapítványi tá-
mogatások révén az oktatás színvonalát korszerû informatikai háttér 
is segíti. A Telekiben szakmai továbbképzés és felnôttoktatás is folyik. 
A Teleki Téka könyvtár 15 ezres állománya is a jó szakmai elômenetelt 
és az általános mûveltség szintjének növekedését szolgálja. A legalább 
jeles eredményt elérôket félévente 20-30 ezer forint közötti ösztöndíjjal 

ismeri el az Együtt a Sikerért Alapítvány, a legjobbak pedig Teleki Blan-
ka-emlékgyûrût kapnak.”

A színvonalas oktatás mellett fontos a gazdag közösségi élet és a jó 
hangulat is, amelyet többek között kulturális és sportversenyek, a részvétel 
a helytörténeti vetélkedôkön, a színjátszó csoport és a nyári külföldi utazá-
sok alapoznak meg. A Teleki elnyerte az „Erôszakmentes, egészségtudatos 
iskola” címet. Kiváló kapcsolatot ápolnak a névadó Franciaországban élô 
ükunokájával, Teleki Judit grófnôvel, akit öt évvel ezelôtt vendégül láttak 
az iskolában.

A centenáriumi ünnepségsorozat – amelynek fôvédnöke dr. Hoffmann 
Rózsa oktatásért felelôs államtitkár – már 2010 szeptemberében elkezdô-
dött, azóta egymást érték a legkülönfélébb programok: kerékpáros felvo-
nulás, szavalóverseny, a Teleki Klub rendezvényei meghívott vendégekkel, 
idôkapszula elhelyezése a korra és az iskolára jellemzô tárgyakkal (felbon-
tás 50 év múlva), jubileumi könyv kiadása. A zárórendezvényre 2011. októ-
ber 11-én 10 óra 11 perckor került sor az Uránia filmszínházban, amikor az 
iskola életérôl, komoly és vidám pillanatairól szóló 45 perces filmet vetítet-
tek le a szépszámú közönségnek.

Évrôl évre egyre igazabb Teleki Blanka híres mondása, miszerint: „A kor 
rohanó gyorsasággal változtatja át az életet, elmaradnunk nem szabad, 
nem lehet!”Fo
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Hírek közlekedôknek, 
autósoknak
•	 Befejezôdtek	a	felújítási	munkák	a	Közraktár	utcában,	visszaállt	a	meg-

szokott forgalmi rend. A Lónyay utcaiak idén kétszer szenvedték meg az 
útfelbontást, mert úgy látszik, a két különbözô közmûcég képtelen volt 
összeegyeztetni munkáit. Szerencsére a második felbontás árkait is már 
nagyrészt betemették.

•	 Elektromos	kábelt	fektetnek	a	Nehru	parton	és	folytatásában,	a	Gizella	
sétányon, ami az arra sétálókat és a kerékpározókat zavarhatja.

•	 Még	folynak	az	éjszakai	sebességkorlátozással,	olykor	sávlezárásokkal	is	
járó festési munkálatok a Rákóczi (volt Lágymányosi) hídon.

•	 Október	6-tól	az	új	tûzvédelmi	szabályzat	szerint	gázüzemû	autókkal	is	
be lehet hajtani a mélygarázsokba, amennyiben gázellátó rendszerük biz-
tonsági szeleppel felszerelt. A  jövôben pedig akár egy kútoszlopba is 
telepíthetôk a folyékony, illetve gázüzemanyagot kiszolgáló kútfejek.

•	 Itt	az	 ideje	a	téli	gumi-
abroncsok felszerelé-
sének, az ablakmosó 
folyadék fagyállóra 
cserélésének, valamint 
az ablaktörlô lapátok 
vizsgálatának. A  téli 
gumiabroncs puhább 
keverékbôl készül, már 
+7 Celsius-fok alatt sok-
kal rövidebb fékutat 
biztosít, mint a normál 
gumik. Ha külföldre 
megy az autós, fôként 
az olyan országokba, 
ahol magas hegységek 
is vannak, ajánlatos a 
hóláncot bekészíteni a 
csomagtartóba.

•	 A novemberi	jövedékiadó-emelés	hatására	mintegy	20	forinttal	fog	töb-
be kerülni a gázolaj literje, mint eddig, s ezzel tartósan a benzin árszintje 
fölé kerül. 2012 januárjától újabb drágulás várható az általános forgalmi 
adó kulcsának 25-rôl 27 százalékra emelése miatt (ez minden terméket és 
szolgáltatást drágít).

A 30 kilométer/órás forgalomcsillapított zóna ellenére gya-
korta panaszkodtak a szülôk a Ferenc teret övezô utcákon 
autózókra, mert azok nem figyelnek eléggé a térre igyekvô 
vagy onnan visszafelé tartó gyerekekre.

A Bokréta utca felôli átkelés a legveszélyesebb a Mester 
utcától az Üllôi út felé igyekvô sok autós miatt, bár szeren-
csére baleset eddig nem történt. A lakossági panaszok nyo-
mán két önkormányzati képviselô, Martos Dániel és Veres 
László a helyzet rendezésére elôször gyalogátkelôhely lé-
tesítését javasolta, azonban forgalomcsillapított övezetben, 
díszburkolatos utcán nem lehet zebrát létesíteni. Más meg-
oldást kellett keresni: sokéves adósságot törlesztve ezt találta 
meg az önkormányzat. Nem csekély anyagi ráfordítással, a 
cukrászda elôtt három sorban, összesen 21 forgalomlassító, 
fényvisszaverô prizmát építettek az útburkolatba, amely re-
mélhetôleg óvatosságra és sebességcsökkentésre készteti az 
autósokat.

A képviselôk kezdeményezik egy, a gyermekek mozgásá-
ra figyelmeztetô KRESZ-tábla elhelyezését is a tér közelében. 

Kézírás, avagy láthatóvá 
varázsolni a gondolatot

„Betûk, betûk, ti téveteg vonalkák, / Szeszélyetek mi cél felé halad?” 
– kérdezte egykor Tóth Árpád egyik versében. Erre próbált választ 
adni Bohus Károly „kézíró” 2011. október 26-án a Ráday Könyves-
házban, a Magyar Betû Társaság rendezvényén.

Az utóbbi hónapokban több híradás is elhangzott a médiában ar-
ról, hogy vannak országok (Japán, Egyesült Államok), ahol megszün-
tetik az iskolákban az írásoktatást, helyette a számítógép, pontosab-
ban a számítógépbe beírt szöveg veszi át annak szerepét.

Ennek ellenére, úgy tûnik, az írás mint a gondolatközlés egyik 
alapeszköze még sokáig nem helyettesíthetô mással.

Sokan az 1300-as években élt Boccacciót tartják a folyóírás elsô 
mesterének. Késôbb, a 15. században az „író emberek”, az írni tu-
dók sokáig nem tudtak szabadulni a korabeli gótikus írásmintáktól, 
és csak lassú folyamatként alakult át az írás folyóírássá, az addig 
különálló betûk összekapcsolásával – hangzott el Bohus Károly elô-
adásában, aki tollal, krétával ma rendszeresen gyakorolja ezt a kü-
lönleges, kézírásnak nevezett mûfajt, amelynek során kalligrafikus 
betûket ír-rajzol egymás mellé, így komponálja esztétikus látvánnyá 
a szöveget. 

A szövegsorokkal egyúttal hangulatot is próbál kifejezni, olyan ez, 
mint a kávéházi zenélés, amellyel párhuzamba állítva akár kávéházi 
betûírás néven is definiálhatjuk tudományát. Ez a fajta kézírás-szépírás 
mint különlegesség terápia is, mert arról is szó esik mostanában, hogy 
ezt a kreatív gondolkodást és kézügyességet kívánó írásmódot kísérle-
ti jelleggel a Waldorf Pedagógiai Intézetben is tervezik bevezetni.

Nagyobb biztonságban vannak  
a Ferenc téren játszó gyerekek
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A zenei élet változásai 
Az új tanévet új igazgatóval kezdte az Ádám Jenô Zeneiskola. Kokas Ferenc személyében egy olyan szakember 
került Ferencvárosba, aki Kaposváron már bebizonyította, mennyi színt vihet egy „egyszerû zeneiskola” a város 
életébe.

– Több mint másfél évtizednyi vidéki zeneiskola-igazgatás 
után mi visz rá valakit, hogy felkerekedjen?

– Tizenhét év kaposvári igazgatóság után döntöttünk úgy a 
feleségemmel, hogy megpróbálunk Budapestre költözni, mert 
három gyermekünk és három unokánk él a fôvárosban. Gye-
rekeink mûvészként járják a világot, és amikor ôk még kicsik 
voltak, nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy zenészek legyenek, 
és folytassák az általunk megkezdett munkát. Ugyanazt, amit a 
gyerekeinknek biztosítottunk, most szeretnénk az unokáinknak 
is megadni. Ez persze nem megy úgy, ha egy távoli városban 
élünk. Évek óta morfondíroztunk azon, hogy meg kellene pró-
bálkozni a budapesti élettel, de nem volt könnyû döntés, mert 
szeretjük az otthonunkat.

– Miért pont Ferencváros?
– Az Ádám Jenô Zeneiskola igazgatói széke nyugdíjaztatás 

miatt ürült meg. Ez azért fontos, mert soha nem pályáztam volna 
olyan helyre, ahol az adott igazgató is megpályázza a saját helyét.

– Mit hoz magával „Somogyország fôvárosából”?
– Amit én egy vidéki városból hozni tudok, az a mosoly 

és a szeretet. Ez nem egy olyan mosoly, ami az ember háta 
mögött vicsorgássá válik, hanem olyan, amelyben ôszinte kí-
váncsiság nyilvánul meg. Persze ez összekapcsolódik azzal, 

hogy – munkamániás lévén – szeretek dolgozni, sôt azt is 
szeretem, ha a tantestület is dolgozik. Az elmúlt három hét-
ben a kollégáimat jobban megismertem, és abban az örömteli 
felismerésben volt részem, hogy egy csodálatos tantestületet 
kaptam, ahol mindenki próbálja átvenni azt a munkastílust, 
amelyet én képviselek. Igyekeznek felvenni az általam diktált 
tempót is.

– Milyen volt eddig az Ádám Jenô Zeneiskola, és milyen 
lesz mostantól?

– Nem szeretem a múltat elôhozni, inkább elôre akarok pil-
lantani. A zeneoktatás egyik csodája, hogy négyszemközti fog-
lalkozásokról van szó. Éppen ezért olyan tantestületet szeretnék 
– és ehhez jó alap a mostani –, amelynek tagjai az egyéni okta-
tás keretében szükség esetén akár pótszülôkké is válhatnak. Az 
oktatás csodálatos lehetôséget ad, egy olyan világot hoz létre 
gyerek és tanár kapcsolata által, amely nagyon fontos. Az egyéni 
oktatásnak – túl a készségfejlesztésen – igen fontos része a ze-
neszeretet kibontakoztatása. Így lehet olyan embereket nevelni, 
akik késôbb balett-, színház- és koncertlátogató kultúremberek 
lehetnek. Az is nagyon lényeges, hogy azokat a valóban tehet-
séges gyerekeket, akikben megvan a lehetôség, a zenei pályára 
irányítsuk. Zenepedagógus számára nincs annál csodálatosabb, 
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mint amikor egy ilyen életutat nyomon követhet, és látja a mû-
vésszé válás folyamatát. Ennél talán csak az csodálatosabb, amit 
a szülôkkel meg fogunk ismertetni: amikor az elsôs növendék 
életében elôször színpadra lép, és meghajol a közönség, a szü-
lôk elôtt.

– Konkrét tervek?
– Már ebben az évben létrejönnek és megjelennek kamara-

csoportjaink. Vagyis, amikor 2012 júniusában a zene ünnepe 
lesz, akkor a zeneiskola kamaracsoportjai már muzsikálhatnak 
a ferencvárosi tereken. Hosszú távú terveim szerint három-négy 
éven belül megjelennek a zenekaraink és a kórusunk Ferenc-
város kulturális életében és az országos zenei közéletben is. 
Addigra mûködôképes lesz fúvószenekarunk – a környezô ke-
rületekben nem nagyon van ilyen –, vonószenekarunk, cselló-
együttesünk és a kórusunk.

– Ez optimizmus vagy realizmus?
– Ennyi idô alatt, nagyon erôs szülôi összefogással, mindezt 

meg lehet teremteni. Mi sokat tudunk adni, de csak akkor, ha a 
szülôk is támogatnak minket. Így születhet meg egy olyan cso-
da, amit a szülôk és a gyerekek ma még nem is sejtenek.

– Azért ennél több kell, nem?
– Nyilván nagy fejlesztést igényel a tanári kar és a hang-

szerpark is. Ez a folyamat már el is kezdôdött, felvettünk két 
fôállású rézfúvóstanárt, és bôvítjük az ütôsszekciót is, hiszen 
egy jó fúvószenekar mögött legalább négy-öt ütôs áll, hogy 
mindenféle apró hangszerrel izgalmas effekteket hozzon létre. 
Decemberig lezajlik egy pedagógus-továbbképzési program, ez 
a mi iskolánk tanárainak ingyenes, de a többieknek is nagyon 
jutányos. Az elsô elôadónk Csillag Ferenc, a Zeta (Zenetanárok 
Társasága) elnöke volt. A második kurzusra sikerült meghívni 
Szilvay Csabát, aki a Helsinki Sibelius Akadémia tanára. A har-

madik, fuvolistáknak szóló továbbképzés sztárvendége Mike 
Mower fuvolamûvész és zeneszerzô lesz Angliából.

– A zeneiskola épületében van egy kitûnô koncertterem…
– Nagyon szeretném, ha zeneiskolánk aktív részese lenne 

a kerület, a fôváros és az ország zenei életének. Olyan hang-
versenyprogramot állítottunk össze, amely ezt a célt szolgálja. 
Még nem jutottam el az összes óvodába, de azt szeretném, ha 
decemberben Ferencváros óvodásainak adhatnánk karácsonyi 
hangversenyt. Ennek egyik fele itt lenne a zeneiskolában, a má-
sik pedig a József Attila-lakótelep közösségi házában. Pünkösd-
kor is szeretnénk koncertet adni ennek a korosztálynak. Azért, 
hogy minden óvodás részt vehessen, nagyon kedvezményes, 
százforintos árat állapítottunk meg. A hangversenybérlet-prog-
ram is elkészült, ez öt elôadásból áll. Az elsôt a Jánosi együt-
tes adja, januárban. A februári koncert a zeneiskola tanárainak 
hangversenye lesz, majd márciusban a Kelemen Quartet, ápri-
lisban a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola Szimfoni-
kus Zenekara, májusban pedig tehetséges növendékeink állnak 
a közönség elé. Ha sikeres lesz a bérletprogram, szeretnénk egy 
hatodik koncertet ajándékba adni, ez a most alakuló, akkor 
már megszólaló zenekaraink hangversenye lenne. A legolcsóbb 
bérlet 1000 forintba kerül, ezzel lehet valaki az iskola bronz fo-
kozatú támogatója. Aki megteheti, támogathatja a gyerekek ze-
nei oktatását azzal, hogy drágábban (ezüst vagy arany fokozatú 
támogatóként) veszi meg a bérletet. A bevételt visszaforgatjuk, 
és a koncertterem technikai felszereltségét megpróbáljuk 21. 
századi színvonalra hozni, hiszen a mai világban már nem le-
het meg egy ilyen kitûnô terem vetítôvászon, projektor, illetve 
hang- és képrögzítô eszközök nélkül. Sok-sok feladat vár még 
ránk, „bemelegítésként” ennyit sikerült eddig elvégezni, talán 
ebbôl is látszik, mi az általam követendônek tartott irány.

9 



10 FerencvárOs OtthOn, várOs

Meet the scientist
A 

Puskás Tivadar Távközlési Technikumban máso-
dik évfolyamát kezdte a mûszaki és természettu-
dományok népszerûsítésére létrehozott Meet the 
Scientist program. A Magyar Innovációs 

Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Ame-
rikai Egyesült Államok Nagykövetsége által 2010-
ben meghirdetett program október 18-i nyitóelô-
adását dr. Molnár Mihály, a debreceni Atomki 
tudományos fômunkatársa tartotta.

A diákokkal és érdeklôdôkkel zsúfolásig 
megtöltött teremben dr. Bácskai János polgár-
mester nyitotta meg a rendezvényt. Saját élmé-
nyei alapján beszélt arról, hogy mennyire nagy 
szerepe van a természettudományos ismeretek 
elsajátításának és annak, hogy ezeket az ismerete-
ket hiteles tanároktól már a középiskolában megkap-
ja a diák. A tudományok módszertanának elsajátítása 
ma már elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember megoldja a fel-
merülô – akár teljesen más természetû – problémákat; a tudo-
mány megtanít arra, hogy miként lehet jó kérdéseket feltenni.

Dr. Molnár Mihálynak a Radiokarbon: a kôbaltától az atom-
fegyver-kísérletekig címû elôadása a szén 14-es tömegszámú 
radioaktív izotópjáról, annak elôfordulásáról és sokszínû fel-
használhatóságáról szólt. A különleges sugárzó anyagról meg-
tudhattuk, hogy mindössze 51 tonna van belôle a Földön, és 
hogy 5730 éves felezési ideje teszi lehetôvé azt, hogy a régé-
szet, a geológia és a hidrológia is hasznát vehesse. A legújabb 
módszerek segítségével már egészen apró minták elegendôk, 
és a mérésekhez használt készülékek mérete és ára is jelentô-
sen csökkent azóta, hogy dr. Molnár Mihály Arizonában Ful-
bright-ösztöndíjasként kitanulhatta a radiokarbon-vizsgálat 
csínját-bínját. A sok érdekességet felvonultató elôadást a diákok 
zöme érdeklôdve, kíváncsian figyelte.

Aztán az érdeklôdés még magasabb fokra hágott, amikor a 
Csodák Palotájának munkatársa látványosnál látványosabb kí-
sérletekbe kezdett. Az egyre növekvô füstben-gôzben-párában 
alkimistamûhellyé változott az elôadóterem, a lombikokban 

csörgött a szén-dioxid, a folyékony nitrogén segítségével sike-
rült folyékony oxigént elôállítani, az üvegtálban fényesen izzott 
a magnézium…

A tankönyvekbôl jól ismert kémiai reakciók 
láthatóan elbûvölték a diákokat, akik azt is 

megtudták, hogy világító izzószálat nem-
csak grafitból, fémhuzalból, de savanyú 
uborkából is elô lehet állítani.

Világító 

savanyúság  

a Puskásban
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Elhunyt Albert Flórián
Elôzô számunkban még 70. születésnapja alkalmából olvashattunk 
egy hosszabb interjút Albert Flóriánnal. Most arról számoltunk vol-
na be, hogy e jubileum tiszteletére (is) október elején a Ferencváros 
Díszpolgára címet adta át a legendás labdarúgónak a kerület polgár-
mestere, dr. Bácskai János, továbbá kitüntették a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend középkeresztjével.

A megemlékezések után aggódva hallottuk, hogy megmûtik, ám 
megnyugodtunk, az operáció sikerült. Csak négy nap telt el, s ok-
tóber 31-én hajnalban meghalt Albert Flórián – a hírek szerint szív-
infarktus vitte el.

Órák teltek el, s még mindig meredten bámulom a monitort, s 
nem hiszem, hogy igaz lehet, hogy nincs többé a Császár. Csak né-
hány megfakult filmfelvételen láthattam, de édesapám rengeteget 
mesélt róla – áhítattal. S mindent elárul tudásáról, hogy miután az 
1966-os vb-n oktatta a brazilokat, a labdarúgás mûvészei – pon-
tosabban a Flamengo vezetôi – meghívták, eddzen velük. Sôt, egy 
gálamérkôzésen is pályára léphetett. Miként a világválogatottban is 
szerepelt, éppen Brazíliában, és a nemzetközi csapat gólját ô szerezte.

Albert Flórián 17 évesen szerepelt elôször az NB I.-ben és a ma-
gyar válogatottban is. Csak a Ferencvárosban játszott, amelyben 
két góllal mutatkozott be, s összesen 540 mérkôzésen lépett pályá-
ra, ahol 391 gólt szerzett. Négyszer nyert magyar bajnokságot, és 
egyszer kupát, s tagja volt az 1965-ben VVK-gyôztes csapatnak is. 
A nemzeti együttesben 75 fellépése során 31 gólt lôtt. Az 1960-as 
olimpián és az 1964-es madridi Eb-n szintén bronzérmet szerzett.

Itthon 1966-ban és 1967-ben választották az év labdarúgójá-
nak, és 1967-ben egész Európa legjobbja lett. Ezzel mindmáig az 
egyetlen magyar labdarúgó, aki elnyerte az aranylabdát, amelyet, 
mint oly sokszor mondta nevetve, egyetlen védô sem tudott elvenni 
tôle. De azt sem, hogy a Fradi Üllôi úti stadionja 2007. december 
21-e óta viseli a nevét.

Nemcsak Ferencváros, de Budapest (2010), valamint szülôfaluja, 
Hercegszántó (2007) díszpolgára is. Tíz éve az FTC tiszteletbeli el-
nöke, 2004 óta a nemzet sportolója. Immár sajnos csak múlt idôben.

1. Feketében játszott a Fradi
2. Dr. Bácskai János a stadionban  

felállított ravatalnál
3. A ravatal
4. Ezrek búcsúznak a Császártól
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Csintalan Sándor:  
A fejekben van gond
Pindroch Tamás

Nem mondhatom azt, hogy nagy siker lett volna képviselôi munkásságom – összegzett lapunknak Csintalan Sán-
dor, aki 1994 és 2002 között Ferencváros 13-as, osztott választókerületének szocialista, egyéni képviselôje volt a 
parlamentben. A jelenleg a Lánchíd Rádióban mûsort vezetô közéleti személyiség vállalja múltját, ami szerinte még 
mindig tisztességesebb, mint azoknak a neofitáknak a közszereplése, akiken „halálra tudja röhögni” magát.

– Visszatekintve képviselôi idôszakára, mire a legbüsz-
kébb?

– Egyéni képviselôségemet nem tudom elválasztani a nagy-
politikától, és nagyon gyötör, hogy Budapest a rendszerváltás 
után nem lett mûködô, fejlôdô, izgalmas város. Egy barátom 
nemrégiben felrángatott a Gellért-hegyre, hogy nézzünk le a vá-
rosra. Hány darut látsz, hány építkezés van Budapesten? Ahá-
nyat megszámolsz, annyi pezsgôt fizetek – mondta. Bár már a 
szemem sem a régi, de egyetlenegyet sem tudtam felfedezni, 
aznap nem is ittunk pezsgôt. Ez a szomorú helyzet.

– Ezek szerint kudarc a munkája?
– Nem nagyon vigasztal, hogy azóta sem történt semmi a Jó-

zsef Attila-lakótelepen, míg más budapesti lakótelepen például 
már megjelentek az energiatakarékos házak a panelprogramok-
nak köszönhetôen. Mint egyéni képviselô ôszintén megvallom, 
a fejlesztési ügyekhez és az FTC eredményességéhez és hely-
zetének javításához nem tudtam túl sokat hozzátenni. A Fradi 
különösen fáj, hiszen az emberi tényezôk már akkor is nagyon 
erôsen hatással voltak az ottani munkára.

– Pedig a kilencvenes évek közepén azóta sem látott sikert 
ért el a csapat a Bajnokok Ligájában.

– Ez így van, de akinek volt szeme a látáshoz, és fel tudta 
mérni a helyzetet, már akkor is tudta, hogy nagyon nagy gáz 
van. Elindult a szakosztályok mélyrepülése, és a Fradi stabili-
tása is akkor kezdett megingani, koncepcionális kérdésekben 
sem volt egyetértés. Összegezve: nem mondhatom, hogy nagy 
siker lett volna egyéni képviselôi munkásságom. Egyébként 
nagyon sajnálom a jelenlegi egyéni parlamenti képviselôket, 
hiszen a munkájuk a törvény szerint is a befolyással való üzér-
kedés kategóriájába tartozik. Nem az egyéni képviselôséggel 
van gondom, az jó, ha létezik. Az emberi fejekben van nagyon 
nagy probléma. A magyar politikai elit mindent elkövet annak 
érdekében, hogy elássa magát. A belpolitikai kérdésekben, úgy 
tûnik, az lehet a legsikeresebb, aki a politikai presztízst és te-
kintélyt rombolja. Veszélyes és rossz út például az a javaslat, 
hogy a polgármesterek és a jegyzôk fizetését drasztikusan csök-
kenteni kellene. Hogy ôk miképp kerültek be ebbe az egész 
folyamatba, rejtély a számomra. A javaslattevôk ezzel arra az 
emberi indulatra játszanak a válságos idôszakban, amely olcsó 

népszerûséget hozhat a konyhára. De ez csak rövid távú siker, 
hiszen ez az út a demokratikus politika legitimitásának végét 
jelentheti.

– A polgármesteri és parlamenti képviselôség összeférhe-
tetlensége is ebbe a körbe tartozik?

– Engem ennek a két posztnak a szétválasztása nem zavar, 
de ebben az esetben létre kellene hozni egy országgyûlési felsô-
házat is. Ez nem egy korporatív, nem létezô szervezeteket kép-
viselô tagokkal felálló felsôház lenne, hanem tagjai területi elven 
való delegálással dolgozhatnának.

– Budapesten mi lenne a hatékony felállás: erôs kerületek, 
gyenge fôpolgármester, vagy erôs központ, gyenge kerületek?

– Ebben a kérdésben nagyon egyszerûen gondolkodom: 
a legjobb tudomásom szerint New York, amely egy tízmilliós 
nagyváros, sokkal egyszerûbb közigazgatási szerkezettel mûkö-
dik, mint Budapest. Ezt a példát kellene követni. Ma túl sok 
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fizetett alkalmazott ül hivatalainkban. A munkaelosztást is egy-
szerûsíteni lehetne, túl sok, egymással össze nem illô kompe-
tencia tartozik hozzájuk. Folyamatos hatalmi harcok zajlanak 
az önkormányzati szintek között is. Magyarországon szerintem 
mindent túlbonyolítunk, túlszabályozunk, de ennek az a vége, 
hogy semmi nem mûködik hatékonyan.

– Ön ma a jobboldali média szimbolikus alakja, úgy, hogy 
a baloldalról érkezett. Nem okoz ez önben feszültséget?

– Ez nem hirtelen váltás volt, hanem egy folyamat. Ha 2002-
ben a Defend Kft.-t – ahol ügyvezetô voltam – nem akarták vol-

na kinyírni, nem biztos, hogy felfedeznek mint médiaképes fi-
gurát. Egyébként korábban, a balliberális politika bírálójaként 
hagytam el az MSZP-t, tehát már a médiabeli munkavállalásom 
elôtt sem értettem egyet azzal a politikával. Viszont másokkal 
szemben soha nem mondtam magamról, hogy mekkora ellen-
álló voltam az elôzô rendszerben, nem tagadtam soha a múl-
tamat. Ez még mindig tisztességesebb, mint azoknak a neofi-
táknak a közszereplése, akiken halálra tudom röhögni magam. 
A nagyobb probléma az, hogy sok esetben a közönség kritika 
nélkül elfogadja mostani álláspontjukat.

Jogi járat Dr. Finta Gábor

A különvagyon beolvadása a házassági közös vagyonba és egyéb átrendezôdések

Gyakran hallható az a tévhit, hogy tizenöt év házasság után 
minden közös vagyonná válik. Arról már volt szó, hogy a kü-
lönvagyon elemei végig megôrzik ezen jellegüket, így tizenöt 
év eltelte sem változtat ezen. Sôt, amennyiben a különvagyon-
ba tartozó tárgy eladásra kerül, úgy a vételárán vásárolt új va-
gyontárgy is általában az adott házastárs különvagyonába kerül. 
Azonban mégsem teljesen alaptalan a vagyon-összeolvadással 
kapcsolatos (rém)hír. 

A közös vagyonba olvadás csak a vagyontárgyak egy meg-
határozott köre kapcsán merülhet fel. A családjogi törvény meg-
fogalmazása szerint ezek a mindennapi közös életvitelt szolgáló, 
a szokásos mértékû berendezési és felszerelési tárgyak. Ilyennek 
minôsülnek például a konyhai berendezések, bútorok, szóra-
koztatóelektronikai eszközök, ha értékük átlagos, de legalábbis 
nem kirívóan magas. Mint azt már a bevezetôben kiemeltem, 
ha az ilyen vagyontárgy valamelyik házastárs különvagyonához 
tartozik, akkor tizenöt évi házassági együttélés után sem válik 
közössé. Azonban ha ezt a vagyontárgyat értékesítik, elcserélik, 
akkor a helyébe lépô vagyontárgy már közös vagyonná válik 
tizenöt évi házassági együttélés után. Ha a „vagyontárgyak cse-
réje” még a tizenöt év eltelte elôtt bekövetkezik, akkor az elôbb 
a különvagyonba kerül, majd a tizenötödik év leteltével olvad 
be a közös vagyonba. Amennyiben pedig a tizenötödik év után 
kerül sor a „cserére”, akkor az új beszerzés automatikusan a kö-
zös vagyonba kerül.

Ezen vagyon-összeolvasztási szabállyal bizonyára annak a 
nehézkes bizonyítási procedúrának kívánták elejét venni, hogy 
a hosszú házassági együttélés során vásárolt második ülôgarni-
túra vagy a sokadik porszívó vajon valamely korábbi különtu-
lajdoni vagyontárgy helyébe lépett, vagy közös beszerzésként a 
közös tulajdonhoz tartozik.

Mint azt láttuk, a vagyon-összeolvadásra automatikusan csak 
tizenöt évi együttélés után, speciális esetben kerülhet sor. Min-
den más esetben a közös vagyon és a házastársak különvagyona 
közötti mozgás, átrendezôdés csak a felek akaratából lehetséges. 
Sor kerülhet erre például a házastársak közötti ajándékozással. 
Ha a házastárs a munkabérébôl vásárolja meg az ajándékot, ak-
kor gyakorlatilag a közös vagyonból ajándékoz. Az is elôfordul-

hat, hogy a házastárs a különvagyonából, például örökségének 
terhére ajándékoz, így saját különvagyona csökken, és ezzel pár-
huzamosan gyarapszik házastársának különvagyona.

Gyakorlatilag szintén ajándékozásnak minôsül, ha a házas-
társak úgy vásárolnak ingatlant, nagyobb értékû vagyontárgya-
kat, hogy közös vagyonukon túl valamelyikük különvagyoná-
ból is fordítanak erre, de megállapodnak, hogy a vásárlással 
egyenlô arányú tulajdont szereznek. Ennek okirati bizonyítéka, 
hogy a házastársak ilyen elôzmények után egyketted–egyket-
ted arányban kérik tulajdonjoguk bejegyzését az ingatlan-nyil-
vántartásba. Az alvagyonok közötti mozgáshoz egyébként nem 
szükséges az okirati forma. Vita esetén az ügylet körülményeit, 
a házastársak nyilatkozatait, szándékát kell tisztázni annak el-
döntéséhez, hogy megvolt-e az átcsoportosítási szándék. Ha va-
lamelyik házastárs utóbb megbánja a nagyvonalúságát, akkor 
az ajándékok visszakövetelésére vonatkozó szabályok szerint 
érvényesítheti igényét.

A jogi rovattal kapcsolatos észrevételeiket, témafelvetései-
ket, kérjük, küldjék a szerkesztôség postai címére vagy a ferenc-
varosujsag@ferencvarosimuvkp.hu e-mail címre.



14 FerencvárOs OtthOn, várOs

Pékmester utca
Az ott található pékboltok, látványpékségek száma 
alapján a Mester utcát nyugodtan lehetne Pékmester ut-
cának is nevezni. A Viola utcáig hét sütödét, pékárudát 
találunk, de még az egyik sarki vegyes élelmiszerboltot 
is Briósnak hívják. Mintha minden a kenyérrôl, péksüte-
ményrôl, kelt tésztákról, pacsniról szólna itt. Kinek jutna 
eszébe ide még egy újabbat nyitni? Pedig ez történt alig 
két esztendôvel ezelôtt: a Mester és a Páva utca sarkán 
megnyílt a Tonne elnevezésû kis pékség, ahol grúz ke-
nyeret sütnek a grúzul tone nevet viselô kemencében.

A „kis” jelzô ebben az esetben szó szerint értendô. Ösz-
szesen 28 négyzetméter az egész mûhely és üzlet, 
amelyet nyugodtan nevezhetnénk látványpékségnek 

is, hiszen minden mûvelet a vásárlók orra elôtt történik. A tész-
ta kézi dagasztásától megformálásán át a kemencébe helyezésig. 
Ami önmagában felér egy látványossággal: amint az agyagborí-
tású, belül tûzálló téglával kirakott belsô kemencefalra felteszik 
az elôtte speciálisan megformált, laposra simogatott lágy tészta-
darabokat. Pontosan 15 perc alatt sül meg a téglalap alakú, eny-
hén hajlott hátú grúz kenyér. Az illata pillanatok alatt megtölti 
a pici helyiséget. Lehetetlen elmenni elôtte, ide muszáj betérni.

– Miért pont ezen a helyen, és miért pont grúz kenyeret ké-
szítenek? – kérdezem Fülöp Gábortól, a pékség tulajdonosától.

– Tulajdonképpen mindkettô a véletlenen múlt. Sok szóba 
jöhetô helyiséget néztünk meg, ez a környék nagyon megtet-
szett, s jónak tûntek a helyiség adottságai is. Jónak bizonyult a 
választás, jól érezzük magunkat itt. S hogy miért pont grúz ke-
nyeret? Hát ennek kicsit hosszabb a története. Élelmiszer-ipari 
mérnökként végeztem, s az egyetem után nekivágtam a nagy-
világnak. Egyetemi éveim alatt nyaranta már dolgoztam Auszt-
riában, Németországban, többnyire mezôgazdasági, élelmi-
szer-ipari üzemekben. Aztán messzebbre merészkedtem, meg 
sem álltam Amerikáig, ahol két évet töltöttem. Kaliforniában, 
egy borászatban ismerkedtem meg egy grúz sráccal, akivel 
aztán jó barátságba keveredtünk. Olyannyira, hogy késôbb 
meghívott, látogassam meg ôt hazájában. Ott aztán végre sze-
mélyesen is megkóstolhattam az általa oly sokszor emlegetett, 
tonében sült grúz kenyeret. Nagyon tetszett az a szokás, hogy 
vidéken, azoknál a házaknál, ahol a mai napig otthon sütik a 
kenyeret, jelzésképpen kiakasztanak egyet a ház oldalára, hí-
vogatóul az arra járóknak. Jó néhányat „megteszteltem” ma-
gam is. 

– Mi a különleges ebben a kenyérkészítési módban?
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– Ami a kemencét illeti, ez voltaképpen a kenyérsütés egyik 
legôsibb módja, Észak-Afrikától Indiáig mindenütt találkozni 
vele. Kicsit hasonló ez, mint az indiai konyhában használatos 
tandori kemence. A tészta pedig, a „klasszikus” só-liszt-víz-élesz-
tô alapanyagból készül, nem kovászolt, úgynevezett fiatal tészta. 
A kelés csúcsán sütik ki, a tészta ezért nem tartalmaz semmi-
féle tejsavképzô kultúrát. Mivel nem géppel, hanem kézzel da-
gasztják, a gyakorlott szakember keze pontosan megérzi, mikor 
van itt a sütés ideje. Más a struktúrája ennek a kenyérnek, mint 
a géppel dagasztottnak, cereális jellegû, testes, erôs szalagok-
kal. Kicsit olyan, mintha pók szôtte volna a belsejét. Egyszer az 
egyik vevônk azt mondta, érzi benne a föld illatát. Ami nyilván 
a rendkívül jó minôségû lisztnek is köszönhetô.

– Ezek szerint valamilyen különleges minôségû liszt szük-
séges ehhez a kenyérfajtához?

– Amikor eldöntöttünk grúz barátommal, hogy belevágunk 
ebbe a vállalkozásba, hoztunk magunkkal Grúziából lisztmin-
tákat. Azt „bevizsgáltuk”, meghatároztuk a paramétereit, és el-
kezdtünk hasonlót fellelni idehaza. A jó szerencsénk meg a sok 
beszerzett információ végül is Szigetszentmiklósra vitt minket, 
a Szabó-malomba. Hát, az látványnak is csoda: egy 1912-bôl 
származó, ipari mûemléknek számító Ganz-hengerszék mûkö-
dik ott! De a jó minôségnek nem ez az egyedüli titka, hanem 
hogy stabil, ellenôrzött termelôktôl vásárolják fel a búzát. Min-
dig frissen vagy csak pár nappal a szállítás elôtt megôrölt búzát 
kapunk. Nagyon jól egymásra találtunk. Rugalmasak a szállítás-
ban is, gondolhatja, hogy ezen a szûk helyen hány zsák lisztet 
tudnánk egyszerre készletezni. Igény szerint szállítanak, néhány 
naponként. Persze nem a legolcsóbb liszt, de a minôség nálunk 
különösen fontos. Ha nem elég erôs a sikér, a kenyér egysze-
rûen lecsúszik a kemence oldalán.

– Ahhoz képest, hogy az egyetemen folyamattervezô auto-
matizálás szakon végzett, úgy tûnik, erôs a kötôdése a tradi-
cionális, manufakturális ipari kultúrákhoz…

– Vallom, az ember igyekezzen igényes lenni mindenben. 
Különösen igaz ez a táplálkozásra. Igyekszem munkatársaimmal 
együtt ragaszkodni a jó hagyományokhoz. Abban egyébként, 
hogy ez sikerülhessen, sokat segítettek az egyetemen tanul-
tak. Ahhoz, hogy megérthessem, s reprodukálhassuk a folya-
matokat. A grúz kenyéren kívül egyébként almás pitéket, diós 

darázsfészket, virslis táskát, különféle pogácsákat is készítünk 
itt helyben, egy másik, hagyományos kemencében. Valameny-
nyinek a receptjét otthonról, a régi családi repertoárból hoztuk 
munkatársaimmal. Sôt, igyekszünk újakat is kitalálni, megho-
nosítani. Készítünk például egy élesztô nélküli krumplis pogá-
csát – nevezzük így –, mert van, aki krumpliprószának hívja, 
de szinte minden kicsit korosabb vevônk emlékezni vél a régi 
otthoni ízekbôl valami hasonlóra. Ilyen vagy olyan név alatt.

– Egy mûszakban egy pék dolgozik a mûhely-üzletben. Aki 
dagaszt, vagy éppen pogácsákat ken, és kiszolgálja a vevôt. 
De mi van, ha éppen ki kell szedni az elkészült kenyeret? 

– A kenyér az elsô. Az nem várhat. Itt amúgy soha nem ide-
geskedik senki. Ha várni kell pár percet, mindenki örömmel el-
nézegeti a szándékosan csak egy üvegfallal elválasztott kemence 
körül folyó munkálatokat. A gyerekeket meg szinte el sem lehet 
vonszolni innen.

– A környékbeli vevôk a legfôbb vásárlók?
– Természetesen sok a környékbeli törzsvevônk – törzsvá-

sárlói kártyánk is van, ezzel minden tizedik kenyér ingyenes –, 
de azért ez önmagában nem tartana el bennünket. Összesen 37 
élelmiszerboltba szállítunk a fôvárosban, van közöttük nagyobb 
bolthálózat is, de kis bolt is, ahova csak napi öt-hat darabot vi-
szünk. Elég nagy feladat ezt megszervezni, egyetlen autóval, s 
úgy, hogy a sütést követô leghamarabb odaérjen az áru. Nagy 
örömünkre állandó vásárlóink között tudhatjuk a grúz követsé-
get is, ahol rendezvények, fogadások alkalmával tôlünk rende-
lik a kenyeret.

– Rövid idô alatt viszonylag nagy ismertségre tettek szert. 
Ami nem kis teljesítmény az amúgy is igen gazdag kínálati 
palettán. Merre tovább?

– Az eltelt két év alatt sok tapasztalatot szereztünk. Próbál-
kozunk mindenfélével. Készítünk szendvicseket is a kenyérbôl, 
sokan kérdezik, mi a legfinomabb a kenyérhez. Én a magam 
részérôl a tonhalas pástétomot szoktam ajánlani. Ez egy nem túl 
pépes, pikáns, rusztikus pástétom, amely megvehetô a boltban. 
És idôközben megérett az elhatározás, szeretnénk egy második 
termelôegységet is, ha lehet, mihamarabb. Hogy pontosan hol, 
az még nem tisztázott, de csaknem biztos, hogy azt is itt, a ke-
rületben nyitjuk meg.
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Új természettudományi labor a gimnáziumban

Tûzhányó a Leöveyben
Az új létesítmények átadásának 
szokásos forgatókönyve: meg-
érkezik a magas rangú vendég, 
elfoglalja helyét az elnökségben, 
beszédet mond tele közhelyekkel, 
átvágja a nemzetiszínû szalagot, 
majd sietve távozik. A Leövey Klá-
ra Gimnázium új természettudo-
mányi laborjának átadása egészen 
másként zajlott.

Az október 5-i átadási ünnep-
ségen dr. Bácskai János polgármes-
ter közhelyek nélküli, személyes 
indíttatású, valóságos természet-
tudományi elôadást tartott, kí-
sérleteket mutatott be, tesztelte a 
hallgatóság fizikai, kémiai, bioló-
giai ismereteit. A természettudo-

mányok szeretetét, a valóság megismerésének vágyát, a kérdezés 
ösztönét és a helyes válaszok magabiztos örömét a csepeli Jed-
lik Ányos Gimnáziumban éppen egy ilyen (csak szerényebben 
felszerelt) laboratórium – ahová úgy jártak be, mint a Csodák 
Palotájába – és annak lelkes tanára, Muki bácsi váltotta ki belôle. 
Annak a mondásnak a jegyében, hogy a világ nem atomokból, 
hanem történetekbôl áll, tanulságos eseményeket mesélt többek 
között Galilei és Foucault kísérleteirôl vagy éppen az ozmózis 
csodálatos jelenségérôl.

Bánhegyesi Zoltán igazgatóra várt a hálátlanabb szerep, ô 
ismertette, hogyan jött létre az Új Széchenyi terv keretében a 
TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 programmal nyújtott 300 mil-
lió forintos támogatásból a Leövey Klára Gimnázium 21. szá-
zadi technológiával felszerelt komplex fizikai-kémiai-biológiai 
laboratóriuma. A labor nemcsak a Leövey-gimnázium diákjaié, 
tizenhárom ferencvárosi és a kerület határain kívül esô isko-
la ötezer diákjának biztosítja a természettudományos oktatás 
magasabb színvonalát, az elmélet és gyakorlat összekapcsolá-
sát. 150 millió forintból épült fel a hathelyiséges, a biztonsági 
követelményeknek is maradéktalanul megfelelô laboratórium, s 
ebbôl jutott 450 kísérleti eszközre – köztük a Leonardo-eszköz-
készlet, térbeli DNS-modell, ezerszeres nagyítású mikroszkóp 
– s ugyanennyiféle anyagból álló vegyszerkészletre is. A másik 
150 millió részben a belefektetett szellemi tôke könyvek, mun-
kafüzetek, kidolgozott kísérletek leírása formájában, illetve a 
következô kétévi mûködtetés fedezete. Kell is a pénz, mert az 
2011–2012-es tanév végéig az iskolák tanulói több mint 800 
tanórát fognak itt hasznosan eltölteni. Gondoskodnak a termé-
szettudományos tárgyakat oktató tanárok folyamatos tovább-
képzésérôl is.

Az ünnepségen a nemzetiszín szalag átvágása sem maradt 
el, utána azonban rendhagyó módon folytatódott a laboravató: 
a polgármester fehér köpenyt öltve személyesen mutatott be há-
rom látványos kísérletet. Eltérô fajsúlyú folyadékokat elegyített, 
narancsszínû habot állított elô, majd egy kis tûzhányó is mû-
ködni kezdett a természettudományok vadonatúj fellegvárában. Fo
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Kissné Erika olvasónk kérdezi: „Írták az újságok, 
megjelent az idei influenza-védôoltás. Tanácstalan va-
gyok, beadassuk-e a férjemmel, aki szívbeteg, s én sem 
vagyok már fiatal, de az utóbbi években annyi kérdôjel 
volt az oltás körül: hatékony-e, vannak-e mellékhatásai?”

Az orvos válaszol

Válaszol: dr. Megyeri Márta belgyógyász.
A krónikus betegségben szenvedôknek, így 
például a szívbetegeknek, cukorbetegeknek, 
asztmásoknak, valamint az idôs embereknek 
mindenképpen ajánlott a védôoltás, mert az 
ô gyengébb immunrendszerük védtelenebb 
az igen változékony influenza-vírustörzsek 
ellen (gyermekek oltásáról a gyermekorvost 
kell megkérdezni, de úgy gondolom, hogy közülük a króni-
kus betegséggel érintetteket oltani kell, s érdemes azokat is, 
akik közösségbe járnak, mert ott könnyen elkaphatnak min-

denféle fertôzést). Nem annyira az influenzával járó, néhány 
napig tartó magas láz és elesettség a veszélyes, hanem az eset-
leges szövôdmények. 

Az évente megújított védôoltás a leggyakoribb A és B 
vírustörzsek különféle változatai ellen hatékony védelmet 
nyújt, s érdemes a vakcinát már ilyenkor, novemberben be-
adatni, hogy a járványok idôszakára a védôhatás már kiala-
kuljon; mintegy két hét kell ehhez. A védôoltásnak is lehet 
mellékhatása, de amióta oltok, komolyabb oltási szövôd-
ménnyel nem találkoztam. 

Ha valaki nem oltatta be magát, tudnia kell, hogy a vírus 
ellen az antibiotikumok hatástalanok, viszont ha a tünetek 
nem múlnak el néhány nap alatt, akkor kialakulhat szövôd-
ményként például arcüreggyulladás, hörghurut vagy tüdô-
gyulladás. Ilyenkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, s 
betartani az általa elôírt gyógyszerkúrát. 

(Orvosaink várják az Önök kérdéseit!)
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Gát utca
Zelki János rovata

A csendes kis Páva utca Ferencváros-
ban az Üllôi utat köti össze a Mester 
utcával.  Nem  oly  színes,  mint  név-
adója, a tollait szétterítô tarka madár, 
de  nem  is  oly  hivalkodó.  Éppen  al-
kalmas arra, hogy az embernek eszé-
be  jusson  róla  a  híres  meseköltô,  a 
17.  században élt La Fontaine páva-
fabulája. S bár a végén ott a tanulság is, toldjuk meg még 
eggyel.  Aki  idegen  tollakkal  ékeskedik,  nemcsak  pórul 
jár a végén, de jó, ha észben tartja, nem tudja úgy viselni 
más fényes ruháját, hogy bárki igazán elhinné egy percre 
is: az a sajátja.

Jean de La Fontaine: 
A pávatollakkal ékeskedô szajkó

Vedlett egy páva: Szajkónk észrevette, 
s kihullt tollába öltözött: 
hetykén páváskodott a pávanép között 
s farkát kacéran illegette. 
De rajtakapták és kitört a víg vihar, 
kacaj keringett, fütty, zsivaj, 
a páva-úrfiak szép tollait letépték, 
s kiverte otthon is a kis rátarti faj – 
a pórul járt nekik se érték. 
 
Ily jómadár akad írók közt is, kimondom, 
ki pávatollal él, másét szajkózza folyton,
s ha lopni kell, csöppet se kényes. 
De jobb, ha hallgatok, az ily madár veszélyes, 
s nekem bizony ma más a dolgom. 

(Radnóti Miklós fordítása)
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Tanoda a gyermekekért 
Ferencvárosban is számos hátrányos helyzetû család él. A Ferencvárosi Tanoda azon munkál-
kodik uniós és önkormányzati források segítségével, hogy a gyermekek kitörhessenek ebbôl a 
helyzetbôl.

A Tûzoltó utca 33/a-ban található tanoda munkájáról Nagy Krisztina projektmenedzser tá-
jékoztatta olvasóinkat. A TÁMOP 3.3.5. Tanoda program 2010 februárjától 2011 decemberéig 
tart. 21 millió forint uniós támogatásból fôként az általános iskolák felsô tagozatába járókat és 
a középiskolásokat segíti a tanoda a tanulásban. Minden hétköznap délután 2-tôl 4-ig tantárgyi 
korrepetálás folyik, majd szakkörök, kötetlenebb foglalkozások következnek, közben uzsonná-
val. Pedagógusok, fejlesztô- és gyógypedagógusok, szociális munkások foglalkoznak a gyerekek-
kel, s tartanak kapcsolatot az iskolákkal és a családsegítô szolgálattal. A tanulók közül 32-en a 
kezdetektôl folyamatosan részesei a programnak, de még legalább 10-15 gyerek heti rendszeres-
séggel jár ide (nyáron még több, a pótvizsgákra felkészítés miatt).

A legkisebbekkel (5 éves korig) is foglalkoznak a Kén utcai Csudafa Óvodában berendezett 
Gyerekházban. A Ferencvárosi Biztos Kezdet Gyerekház programot a TÁMOP 5.2.2. uniós pá-
lyázat segítségével hajtják végre. A feladat összetettebb, a szülôkkel együtt foglalkoznak a kis-
gyerekekkel. A testi-lelki egészségre és a gyermekek harmonikus fejlôdésére gyermekorvos és 
védônô is ügyel, s ha kell, logopédushoz is irányíthatják a gyermeket. Természetesen minden 
szolgáltatás ingyenes és helyben van, ami nagy elôny a hátrányos helyzetû családoknak, a kis-
gyermekes anyáknak. Délelôttönként szülôk és gyerekek együtt töltik az idôt mondókázással, 
közös meseolvasással, tornával és más közösségi programokkal, s a tízórai itt sem marad el.

Az alkalmi összejöveteleken a két csoportból nyolcvanan-százan is összegyûlnek – legutóbb 
a Kén utcában volt ilyen szeptember 22-én –, s a közös fôzés, zenélés és a sorjátékok mindig 
nagy sikert aratnak.Fo
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Apró
Fogsorjavítás, -készítés,- alábélelés, 
gyorsan, precízen. Rászorultaknak 
akár háznál is. Vécsei Julianna. Tel.: 
06-20 230-3547, 789-2859

Társasházak közös képviselete, köny-
velés, adósságkezelés, házállapot-fel-
mérés gyakorlattal. Regisztrálva 
vagyunk! Tel.: 06-30 964-3500 

RÁCSKÉSZÍTÉS! Ajtóra, ablakra, 
erkélyre. Elôtetô, lakótelepi erkélyre 
is, erkélybeépítés, korlátfelújítás, 
üvegcserével is. Egyéb lakatosmun-
kák, javítások. Tel.: 284-2540, 06-70 
209-4230

Morál Közös Képviseleti Iroda vállalja 
társasházak teljes körû kezelését, 
üzemeltetését. Elérhetôség: 06-30 
630-5554, 06-20 560-5812

Üzlethelyiség bérleti joga átadó, 
forgalmas helyen, 17 nm-es, frissen 
felújított. Tel.: 06-70 507-5757

REDÔNYÖSMÛHELY gyárt, javít 
mindenfajta redônyt, reluxát, rolet-
tát, szalagfüggönyt, harmonikaajtót. 
Gurtnicsere. Mobil rovarháló 10% 
kedvezménnyel. Tel.: 370-4932

Csendes lakás, kiváló közlekedés! IX. 
kerület, Ráday utca és egy közpark 
mellett, felújított, rendezett házban, 
a Kinizsi utcában ELADÓ egy 87 
nm-es, 2,5 szoba hallos, beköltözhe-
tô, jó beosztású, csendes, III. emeleti 
(lift van) polgári lakás. A nyílászárók 
szigeteltek. A nagyobb szobákban 
hôfokszabályozóval ellátott cserép-
kályha van. A lakáshoz 6 nm-es 
szeparált pincehelyiség is tartozik. 
Irányár: 22,9 M Ft. Tel.: 06-30 
203-0688

Dajka-, gyermekfelügyelô-, gyógy-
pedagógiai asszisztensképzés. 
Kaszaképzô. Tel.: 276-5918, nysz.: 
01006404

HOMEOPÁTIÁS RENDELÉS,  
dr. Dán Anett homeopátiás orvos, 
gyermekgyógyász. Rendelés: kedd 
15-tôl 18 óráig, Budapest V., Arany J. 
u. 33. Bejelentkezés: 06-20 372-0316

Villanyszerelés, hibakeresés társas-
házak részére is. Villanybojlerek 
vízkôtelenítése, javítása, cseréje.  
Rácz Mihály. Tel.: 260-7090,  
06-30 296-5590. 0-tól 24 óráig 
hívható.

Bôrgyógyászati-kozmetológiai 
magánrendelés a IX. ker., Ferenc tér 
1.-ben (bejárat a Tompa u. felôl). Dr. 
Kalán Júlia fôorvos. Bejelentkezés: 
06-20 543-3948

Kocsibeálló kiadó a Lenhossék utcá-
ban, a Toscana-kert mélygarázsában. 
Bérleti díj: 14 ezer Ft. Tel.: 06-70 
604-3557

Vennék készpénzért bútorokat, 
festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, csillárokat, csipkéket, 
kitüntetést és könyveket, hangszere-
ket, ezüstöket, bizsukat, ékszereket, 
teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-30 308-9148

Beszédcentrikus franciaoktatás kis 
csoportban a Corvin közben. Tel.: 
06-20 544-6338

OKTATÁS: matematika-, fizikatanítás 
Önnél! Nagy hatékonysággal szakta-
nártól! Tel.: 06-20 959-0134

ANGOL korrepetálást vállalok álta-
lános iskolások részére gyakorlattal. 
Házhoz megyek. Tel.: 06-20 463-
8398, Varga Aranka.

FIGYELEM – MERT MEGÉRI –  
AKCIÓNK! Minden típusú gáz-
üzemû fûtôkészülék felülvizsgálata, 
tisztítása, javítása kiszállási költség-
gel együtt: összesen bruttó 6600 Ft. 
Tel.: 212-2949, www.vasuta.hu. 
Energiát takarít meg, és életet ment!

TAKARÍTÁS! Társasházak, irodák, 
lakások takarítását olcsón vállalom. 
Lomtalanítást, fûnyírást, kertgon-
dozást korrekt áron vállalok. Tel.: 
210-2470, 06-30 343-7814

Gáz-, víz-, fûtésszerelés. Fürdô-
szoba-felújítás. Gázkészülékek, 
vízcsapok, csôtörések, bojlerek 
javítása, cseréje. Fûtésszerelés, gázbe-
kötés anyagbeszerzéssel. Tel.: 06-20 
955-4768

Budapest IX. ker., Bokréta u. 8. sz. 
alatt 2009 elején átadott társasházban 
eladó egy 55 nm-es, utcafronti üzlet/
irodahelyiség. Az utca a közelmúltban 
díszburkolattal került felújításra, épü-
letünk elôtt kiszélesedve padoknak 
és növényzetnek ad helyet. Az üzlet/
iroda a forgalmas Mester utcáról lát-
ható. Az utcasarkon jól látható hom-
lokzati reklámtábla elhelyezésére van 
lehetôség. Az épület teremgarázsában 
2 db gépkocsibeálló eladó, amelyek 
könnyen tárolóvá alakíthatók. To-
vábbi kiváló vendég/ügyfélparkolási 
lehetôség biztosított. Irányárak: Iroda/
üzlet: nettó 12 500 000 Ft + áfa. Gép-
kocsibeállók: nettó 1 500 000 Ft + áfa/
db. AKCIÓ: Üzlet/iroda + 2 db gép-
kocsibeálló: nettó 14 000 000 Ft + áfa. 
A helyiség ára burkolatok, szaniterek, 
belsô ajtók és fûtési eszközök nélkül 
értendô. A befejezést egyéni igények 
alapján, önköltségi áron vállaljuk. 
Alapkivitelben (Zalakerámia, Alföldi 
stb.) kb. 800 000 Ft. Tel.: 06-30 
952-5130
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A Fradi jégkorongcsapatának jövôjét biztosítja a Lobogó utcai jégcsarnok

Utánpótlás a jégen
A gazdasági válság miatt, költségtakarékossági okokból a fe-
rencvárosi önkormányzat a jégcsarnok üzemelési idôszakának 
komoly korlátozását fontolgatta, de végül egy háromoldalú 
együttmûködés révén még az eredetinél is jobb megoldás szü-
letett egy sikeres látványsportág utánpótlásának biztosítására.

A József Attila-lakótelepen található Lobogó utcai jégcsar-
nok uszodából átalakított, kisméretû jégpályája egy másik 
hokicsapat, a Budapest Stars támaszpontjaként már 2001 óta 
mûködött, az FTC jégkorongcsapatának utánpótlása csak jég-
használati idôt kapott – tájékoztatta lapunkat Szabó István Pál, 
az utánpótláscsapat vezetôedzôje. Az új összetételû önkormány-
zat energia- és költségtakarékossági okokból azt tervezte, hogy 
a jégcsarnok mûködését a novembertôl márciusig terjedô idô-
szakra korlátozza. Ez már nem felelt volna meg a versenysport 
támasztotta követelményeknek, hiszen a fiúknak már augusz-
tustól rendszeresen edzeniük kell. Mintegy hatvan szupermini 
és mini korosztályba tartozó 4–9 éves gyerek hódol itt a ho-
kiszenvedélynek, akik folytatói lehetnek az FTC felnôttcsapata 
sportsikereinek. A felnôttek az OB I.-ben és a Mol Ligában – 
utóbbiban két erdélyi és egy román csapat is harcol az elsôségért 
– jelenleg nyolc csapattal küzdenek a bajnokságban. Ôk nyerték 
a legtöbb bajnokságot, vezetik az örökranglistát. 

Szerzôdéses formában olyan megoldást sikerült találni, hogy 
a csarnok az FTC-hez került bérleményként, s támogatóként 
belépett a Hoki Akadémia Klub is az utánpótlás-nevelésbe. 
Ezt a jövô évtôl akadémiai rendszerben kívánják megoldani, 

azaz a Weöres Sándor Általános Iskola tanrendjébe építik be 
a jégkorongoktatást, elindítván itt egy elsôs jégkorongosztályt. 
Már idén november–decemberben toborozzák a jövô 4–8 éves 
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korú tehetségeit, akik naponta két alkalommal is a jégen lesz-
nek. Felvették a kapcsolatot a lakótelepi részönkormányzattal, 
a környékbeli óvodákban, iskolákban keresik a tehetséges gye-
rekeket. A vezetôedzô edzôtársaival, Hofmann Attilával és Or-
bán Györggyel – mindhárman volt válogatott hokisok – az elsô 
hónapban ingyen foglalkoznak a tehetséges gyerekekkel, s a 
rátermettek, akik maradnak, használatra ingyen kapnak egy 
hokiszerelést (ez nagy könnyebbség, hiszen a hoki nem olcsó 
sportág!). Jelentkezni az ftchokiutanpotlas@hotmail.hu e-mail cí-
men, vagy Szabó Istvánnál a 06-20 923-2484-es telefonszámon 
lehet, kedvcsinálónak a gyerekek mérkôzéseit pedig a fradiho-
kiutanpotlas.hu oldalon tudják megnézni a kedves olvasók.

Az önkormányzat szerzôdést kötött a Hoki Akadémiával, 
s ennek megfelelôen a környékbeli óvodásokat és iskolásokat 
a színvonalas munkát végzô tanárok napi 5-6 órában korcso-
lyázni tanítják a jégcsarnokban, ahová bérelt busszal szállítják 
a gyerekeket. 

Köszönet illeti az önkormányzatot, hogy ilyen élénk sport-
élet költözött a jégcsarnok falai közé, ugyanis a korcsolyataní-
tást követik az utánpótláscsapat edzései 15–18 óra között, majd 
18-tól 22 óráig amatôrök – fiatal felnôttek – bérlik a csarnokot, 
s vívnak ádáz jégkorongcsatákat mindenféle hokis elôképzett-
ség nélkül. A szülôknek is biztosítanak ingyenes jéghasználatot, 
hogy közelebbrôl is megismerkedhessenek a jéggel és a korcso-
lyázással, amelyet a hokisporttal eljegyzett csemetéik annyira 
szeretnek.

Krivánszky Árpád

Veszélyeshulladék-gyûj-
tés a kerületben
Ferencváros vezetôi kiemelt feladatként kezelik a környezetvédelmet. 
Ezért számos olyan akciót hirdetnek a kerületben, amely felhívja a 
figyelmet a környezettudatos gondolkodásra. Az elmúlt években be-
vezették a házankénti szelektív hulladékgyûjtést, amely azóta is nagy 
sikerrel mûködik. Folyamatban van egy textilgyûjtési akció szervezése 
is, amelynek részleteirôl késôbb tájékoztatjuk a lakosságot.

Következô lépésként 2011. december 10-én, szombaton veszé-
lyeshulladék-gyûjtést tartanak a kerület három különbözô helyszí-
nén. A  József Attila-lakótelepi Napfény utcában az ABC elôtt, 
a Bakáts téren a polgármesteri hivatal elôtt, valamint a Lenhos-
sék utcai parkban, a park Márton utcai oldalán. 9 és 13 óra kö-
zött lehet leadni a háztartásban felgyûlt veszélyes hulladékokat. 
Ide várják az elemeket, akkumulátorokat, elektronikai hulladékokat, 
festékpatronokat és -kazettákat, fénycsöveket, villanykörtéket, le-
járt szavatosságú gyógyszereket, növényvédô szereket, festékes-, 
hígítósdobozokat, rongyokat, a fáradt olajat, a használt étolajat, 
tisztítószereket, dezodoros flakonokat, oldószereket, ragasztóma-
radékokat, levegôszûrôket; olajszûrôket, savakat, lúgokat, vegyes 
laborvegyszereket.

A gyûjtést az A.S.A. Magyarország Kft. szakemberei végzik. Ameny-
nyiben ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek a 
szeméttelepre, komoly környezeti problémákat okoznak. Környeze-
tünk védelmének érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, használják 
ki az alkalmat, hogy a veszélyes hulladékok a megfelelô helyre kerül-
jenek, vegyék igénybe ezt az ingyenes szolgáltatást! További informá-
ció: www.ferencvaros.hu.
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Gyôzelmek után vereségek
Korábban komoly játékerôt képviselt a nôi kosarasoknál a Diósgyôr, ám az elmúlt négy évben az együttes nem szerepelt az elsô 
osztályban. Most viszont fokozott építkezés mellett, hosszú távú elképzelésekkel kezdte a szezont a Fradi hölgykoszorújának má-
sodik fordulóbeli ellenfele.

Lányaink azonban hamar elvették a vendégek mostani reményeit, az elsô negyedet hét, a másodikat tíz ponttal nyerték, s így az 
is belefért, hogy ellenfelünk „elvigye” az utolsó tíz percet. Turóczi, Vida, Szlimák és Russai ponterôs, illetve jó játékának köszönhe-
tôen simán, 76-62-re nyertünk.

Szekszárdon szintén hétpontos elônnyel zártuk az felvonást, csak az utolsó negyedet buktuk, s ezúttal sem kellett izgulni. Szli-
mák mellett ezúttal Englert tett sokat a 65-53-as gyôzelemért.

A negyedik bajnokin a Vasast fogadtuk, s negyedszer is nyertünk.
Rangadón fogadtuk a Gyôrt, amelyet szinte állva hagytunk. Az elsô negyedben egy híján hússzal is vezettünk, míg a negyed vé-

gén 15 volt közte, s még a nagyszünetre is maradt tíz. A harmadik negyed elején viszont három perc alatt fordítottak a vendégek, 
s egyre növelték a különbséget. Egyszer ugyan még sikerült közel kerülni, végül viszont simán 79-67-re kikaptunk. Majd követke-
zett az újabb vereség: Zalaegerszegen a szünetig majd hússzal lépett el a házigazda, s a folytatásban is csak arra volt erônk, hogy ne 
nôjön a különbség, 76-59-re nyert a ZTE.

Parádés elsô félidôk Schiller Zsolt összeállítása

Az elmúlt idôszakban a válogatott Európa-bajnoki selejtezôi 
miatt csak két bajnokit játszott nôi kézilabdacsapatunk. Mind-
kettôt biztosan nyerték a lányok, ám míg az elsô játékrészben 
rendre remekeltek, a másodikban nem teljesítettek olyan jól. 
Sôt!

A kiskunhalasi mérkôzés egyik érdekessége volt, hogy a 
Szamoránszky testvérek ezúttal egymás ellen léptek pályára. Ani-
kó még tavaly is nálunk játszott, ám a kevés lehetôség miatt vál-
tott. Egy biztos, a halasiaknál lényegesen több szerepet kap, ám 
együttesét sokkal kevesebb sikerélmény éri.

Ezúttal öt percig tartották a lépést a mieinkkel a hazaiak, 
aztán fôként Kovacsicz góljaival elléptünk, s a szünetben már 
kilenccel vezettünk (19-10). A második félidô elején, majd bô 
tíz perccel a befejezés elôtt is megvolt a „közte tíz”, a végjáték 
viszont… elég legyen annyi, hogy ezt az idôszakot hattal buk-
tuk, igaz, így is nyertünk (31-27), de Elek Gábor igen bosszúsan 
beszélt – fôként – az utolsó tíz percrôl.

A nyári igazolások után komoly tervekkel vágott a bajnok-
ságnak a Veszprém nôi alakulata, ám a bajnokságban eddig fe-
lemás produkciót nyújtottak, s a Népligetben sem igazolták az 
elôzetes várakozást. No meg hölgyeink esélyt sem adtak nekik!

Jól kezdtük a meccset, majd így is folytattuk. A Tomorit váltó 
Zácsik, akinek a bokája a találkozó elôtti napon még gipszben 
volt, góllal nyitott, és végül meg sem állt hatig. Rajta kívül Ko-
vacsicz kilencig, míg Szucsánszki hétig jutott, de többen is átlag 
fölött teljesítettek. A szünetben 20-12-re vezettünk. S ugyan a 
második félidôben a vendégeknél jócskán megszórta magát a 
két válogatott, Juhász (10), illetve Bulath (5), az csak arra volt 
elég, hogy egy idôre csökkenjen, majd eggyel nôjön a félidei 
különbség (39-30). 

Az FTC-Rail Cargo Hungaria lányai lapzártánk után játsszák 
le két meccsüket a KEK-ben a holland Westfriesland ellen, illet-
ve találkoznak a Debrecennel.
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Három bajnoki gyôzelem zsinórban
Détáriék megkezdték a felzárkózást
Hosszú botladozás után végre bizakodhatnak a 
Ferencváros szurkolói, a labdarúgók annyi vere-
ség után megnyerték második, majd harmadik s 
negyedik meccsüket is. A sikerekkel pedig elkerült 
az együttes a kiesô helyrôl, s „már” a tizenkettedik 
helyen áll.

Pápán egy félidôn át szinte semmi nem történt, 
a második játékrész elején viszont elesett a játék-
vezetô, s míg a publikum ezen mosolygott, Marics 
megszerezte a vezetést a hazaiaknak. 

Alig tíz perccel késôbb, Hakola beadása után 
Somalia a hálóba stukkolta a labdát. Szûk húsz 
perccel a vége elôtt pályára lépett Abdi, majd két 
perccel késôbb Klein fejese a második bajnoki gyô-
zelmet hozta.

Következett a rangadó. Bár az Újpest és a Fra-
di is a tabella legvégén kullogott, csak a ZTE állt 
mögöttük, mégis ezt a mérkôzést várta leginkább 
mindenki. Détári Lajos tanítványai azonban nemcsak várták, de 
nagy lelkesedéssel vetették magukat a csatába.

A hetedik percben Pölöskey szerzett labdát, majd Somalia 
középre gurítására idôben csúszott, és már ünnepelhetett is a 
Fradi-tábor. Úgy tûnt, öt perc múlva folytatódhat a fiesta, ám 
Hakola tizenegyesét védte az újpestiek kapusa, Balajcza. Nyolc 
perccel a szünet elôtt viszont már ô is tehetetlen volt, ezúttal 
Jovanović lôtt középre, és az ismét csak nézelôdô lila védôk kö-
zül Somalia kotorta a labdát a hálóba. A második negyvenöt 
perc során némileg aktívabb lett az Újpest, ám nem sok veszélyt 
jelentett. A hajrában beállt Abdi, majd Lisztes, aki ezen a talál-
kozón szerepelt századik alkalommal a Fradiban. S ha már ott 
voltak, a ráadásban összehozták a harmadik gólt.

Hét közben a Magyar Kupában is gyôzött az együttes, Pö-
löskey, Somalia góljai után Józsi tizenegyesbôl növelte az elônyt 
Szolnokon a huszonötödik percben, amikor ráadásul ember-
elônybe is került a csapat. A hazaiak tíz perc múlva feljöttek 
egyre. Somalia újabb találatának köszönhetôen mégis nyugod-
tan térhettek az öltözôbe a fradisták. Húsz perccel a befejezés 
elôtt pedig Csizmadia gólja végleg eldöntötte a mérkôzést.

Mostanában a Siófokkal rendre meggyûlik a bajunk, tavaly 
a kupából a Balaton-partiak verték ki akkor még Prukner László 

fiait, és a bajnokságban is kellemetlenkedtek. Ezúttal viszont 
nem tették, sôt kapura is csak a hetvenedik percben lôttek elô-
ször, egy amúgy unalmas meccsen.

Úgy tûnik, Pölöskey Péter szárnyakat kapott, amióta Détári 
ül a kispadon, a csatár ismét gólt szerzett, ezúttal fél óra eltel-
tével, fejjel. Nemcsak az együttes nyerte zsinórban harmadik 
bajnokiját, de mindhárom alkalommal „a kis Pölöt” választották 
a mezôny legjobbjának.

Akadt még néhány lehetôségünk, de azok rendre kimarad-
tak. Aztán a második félidôbôl ugyancsak fél óra telt el, amikor 
Hakola 17-rôl bombázott a kapuba, s kialakította a 2-0-s ered-
ményt.

Ötödik a kis Fradi
Felemásan teljesített az elmúlt hetekben Lipcsei Péter csapata az NB 
II.-ben. Az együttes nagy csatában 3-2-re nyert a BKV otthonában, 
majd otthon kapott ki 2-0-ra a tabella második helyén álló Gyirmóttól. 
Ráadásul Ajkán hiába vezettek 3-1-re, a nyolcvanadik percben Birtalan 
gólja után mégis csak egy pont jutott. Négy perccel késôbb ugyanis 
szépített a házigazda, majd a hosszabbítás második percében egyenlí-
tett (3-3). Legutóbb a szintén az élbolyban szereplô Kozármisleny vég-
zett 0-0-ra az Üllôi úton.

Megjelent a legújabb Fradi-focialmanach
A Labdarúgó Zrt. és a Nagy Béla Fradi Múzeum közös kiadásában megjelent az Ôk 929-en, az FTC labdarúgói 1901–2011 címû 
kötet, amely az FTC labdarúgóinak statisztikáit közli elsô játékosunktól, Rapos Bélától a 929. Juha Hakoláig. (A kötet a szeptember 
11-i, ZTE elleni gyôztes mérkôzéssel záródik.) A képgalériában legendáink mellett az utóbbi harminc év minden labdarúgójának a 
fotóját láthatják. Mellékletként a nôi focisták statisztikáival, fotóival, illetve csapatképekkel zárul a kötet. 

A 320 oldalas könyv megvehetô a Fradi Shopban, ára – stílszerûen – 1899 Ft, a boltokban  3490 Ft. A kötet megrendelhetô az 
ftcalmanach@freemail.hu e-mail címen is. A könyv árával a labdarúgócsapatot támogatja.
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Deutsch Kornélia
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A kitöltés szabályai
Valamennyi vízszintes sorban, illetve függôleges oszlopban 
megtalálhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegy-
nek.

Valamennyi 3x3-as egységben szintén megtalálhatónak kell 
lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegynek, vagyis egyetlen 
szám sem ismétlôdhet vagy hiányozhat egy soron, egy oszlopon 
és egy 3x3-as egységen belül!

Kérjük, 2011. december 5-ig juttassák el a kitöltött táblá-
zatot borítékban, postán, illetve személyesen a Ferencvárosi 
Mûvelôdési Központba (1096 Budapest, Haller u. 27.), vagy 
küldjék el e-mailben a ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu 
digitális levelezési címre.

A helyes megfejtést beküldôk között a Pinceszínház két 
színházjegyét sorsoljuk ki.

A 2011. októberi számunkban megjelent sudoku helyes 
megfejtôi közül Imre Adriennek kedvezett a szerencse, nyeremé-
nyét, a Pinceszínház két színházjegyét a Ferencvárosi Mûvelô-
dési Központban veheti át.

Fogadóórák
Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): polgármeste-

ri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 óra. Be-
jelentkezés mindennap az ügyfélszolgálati irodán. Helye: pol-
gármesteri hivatal, I/24. Képviselôi fogadóóra: minden hónap 
elsô csütörtök,16.30-tól. Bejelentkezés: a fogadóóra napján, a 
helyszínen, a Fidesz-irodában (IX., Lónyay u 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): alpolgár-
mesteri fogadóóra minden hónap utolsó szerda, 12–16 óra, 
helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14. II. emelet 38.

 Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô hétfô, 17–19 óra, 
helye: a részönkormányzat irodája, Toronyház u. 3/b. Bejelent-
kezés az ügyfélszolgálati irodán (Bakáts tér 14.) személyesen, 
a hónap minden munkanapján, ügyfélfogadási idôben. Érdek-
lôdni lehet telefonon: 215-1077/210-es mellék.

Csárdi Antal (LMP): legalább egy nappal korábbi elôzetes 
egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap máso-
dik kedd, 15–17 óra. Fidesz-iroda (IX., Toronyház u. 3/B, illetve 
egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 513-0779

Hidasi Gábor (MSZP): minden hónap elsô péntek, 9–11 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a). Telefon: 280-
7195, e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP): minden hónap elsô péntek, 
10–12 óra, részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a) 
Telefon: 280-7195, e-mail: polg09ro@elender.hu.

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô hét-
fô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Központ (IX., Haller 
u. 27.)

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP): minden páros hét 
kedd, 16–20 óra, IX., Lónyay u. 48., illetve elôzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Telefon: 06-20 510-7425

Kassab Adonis István (Jobbik): elôzetes bejelentkezés alapján 
bármikor. Telefon: 06-70 379-9243

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap má-
sodik hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Központ 
(IX., Haller u. 27.), illetve elôzetes egyeztetés alapján. Tele-
fon: 06-30 276-3395

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP): elôzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Telefon: 06-20 669-3839

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második 
kedd, 16.30–18 óra, IX., Köztelek u. 2. fszt. 1. Elôzetes egyezte-
tés alapján. Telefon: 06-20 969-8849

Pál Tibor (MSZP): minden hónap második péntek, 16–18 óra, Jó-
zsef Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP-irodája (IX., Torony-
ház u. 3/b). Telefon: 348-0864, e-mail: ptibor9@gmail.com.

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô péntek, 
16–18 óra, Aszódi úti önkormányzati iroda, vagy elôzetes be-
jelentkezés alapján: 06-20 975-8262

Tornai István (Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület): elôzetes 
bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-70-333-1713

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô hétfô, 
16–17.30 óra, FESZ-Oktatási Stúdió (IX., Mester u. 33–35., be-
járat a Dandár utca felôl).

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap máso-
dik csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, 
vagy sürgôs esetben a 06-20 926-5633-as telefonon.






